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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI DO DETRAN 

05.07.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Bom dia a todos. Havendo 

número regimental, declaro aberta a 4ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída com a finalidade de investigar fraudes ocorridas no âmbito do Departamento 

de Trânsito - Detran, com a suposta existência de uma máfia no esquema de emissão 

irregular de Carteira Nacional de Habilitação. Registro com muito prazer a presença dos 

nobres deputados Marco Vinholi, relator da nossa Comissão, Carlão Pignatari, Zico 

Prado, Edmir Chedid e Delegado Olim. Peço ao secretário que faça a leitura da Ata da 

reunião anterior. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Zico 

Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Para pedir a dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Registro 

também a presença do deputado Roberto Massafera, e agradeço desde já a presença do 

diretor-presidente do Detran, Maxwell Vieira, que atendendo um...  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. Desculpa. Só 

para cumprimentar o deputado Carlão Pignatari que estava aqui participando como 

suplente do nosso querido Massafera.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - E obviamente está convidado 

para acompanhar a nossa reunião. Portanto, ainda para agradecer a presença do 

presidente do Detran, Maxwell Vieira, que pela segunda vez vem a essa Comissão a 
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convite aprovado por essa mesma Comissão, acompanhado de alguns diretores do 

Detran; do Raul, diretor de habilitação; o Ney, assessor parlamentar; entre outros, que 

ao longo da reunião vamos apresentar.  

Portanto, o combinado, até para ficar bem claro a todos os deputados, e já 

registrando a presença do deputado Wellington Moura, era que o presidente do Detran 

pudesse apresentar o organograma do Detran, para que pudéssemos ter mais subsídios 

para dar continuidade a essa Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem por objetivo 

investigar as eventuais fraudes ocorridas no Detran. Portanto, até para otimizarmos 

nosso tempo, já pediria para que o próprio presidente possa iniciar sua apresentação. 

Acho que tem algumas coisas para serem expostas nos painéis aqui da Assembleia. Não 

tendo mais nada a tratar, vamos iniciar.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Zico 

Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu queria fazer uma sugestão diferente, para 

aproveitarmos o quórum e aprovarmos todos os requerimentos. É uma questão rápida. 

Fazemos isso, matamos tudo e depois ficamos com tempo... 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Zico, infelizmente não será 

possível porque essa reunião só foi convocada com a finalidade de ouvir o presidente do 

Detran. Temos outra reunião convocada às 14 horas para fazer a votação dos 

requerimentos. A assessoria me explica que não é possível fazer esse adiantamento, 

porque ela tem objetivo específico nesse caso.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Edmir 

Chedid. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para sugerir à V. Exa. que nas próximas 

convocações que o senhor fizer, que já deixemos colocado demais temas a serem 

discutidos, porque facilita todo o trabalho. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Porque estamos correndo o risco de não 

aprovar nenhum desses requerimentos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Como imaginamos 

que hoje será um dia bastante intenso, e todo mundo vai acabar ficando aqui, 

imaginamos que possa dar quórum tanto na parte da manhã, como no período da tarde. 

Mas fica aqui a sugestão, e com razão, nas próximas faremos esse tipo de justificativa, 

até para podermos aprovar outros requerimentos que possam vir a ter, e eventuais 

assuntos importantes relacionados a essa Comissão Parlamentar de Inquérito.  

Portanto, dando início, passo a palavra ao presidente do Detran, Maxwell Vieira, 

já agradecendo sua presença a essa Comissão. 

 

O SR. MAXWELL VIEIRA - Bom dia a todos. Primeiramente queria 

cumprimentar o presidente dessa CPI; deputado Caio França; o relator Marco Vinholi; 

os deputados Wellington Moura; Massafera; José Zico Prado; Edmir Chedid; Delegado 

Olim; e Carlão Pignatari. Inicialmente eu queria dizer a vocês que  o Detran, estamos à 

disposição dessa Comissão Parlamentar de Inquérito para prestar quaisquer 

esclarecimentos e ajudar essa Comissão em todos os seus trabalhos. Reafirmo o respeito 

que temos pelo Poder Legislativo, por sua independência e autonomia, e sobretudo seu 

poder de fiscalização. Que com isso possamos aprimorar todos os serviços prestados 

pelo Detran-SP. 

Eu queria pedir licença a Vs. Exas., porque trouxe uma apresentação para facilitar 

o acompanhamento dessa reunião, com a estrutura organizacional do Detran e também 

com as ações que estamos realizando no Detran de São Paulo. Hoje o Sistema Nacional 

de Trânsito é regulamentado por uma lei federal, o Código de Trânsito Brasileiro, que 

remete alguns poderes para o Conselho Nacional de Trânsito - Contran, que também 

remete alguns poderes para o Detran. Todos os Detrans do País têm um trabalho muito 
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intenso no Conselho Nacional de Trânsito, por conta da publicação de algumas 

resoluções. Temos Detrans com várias peculiaridades em todo o País, então no passado 

eram publicadas várias resoluções estabelecendo prazo e mudanças. A realidade do 

Detran de São Paulo é totalmente diferente de um Detran do Maranhão ou da Bahia, por 

conta do seu tamanho.  

Hoje o Detran-SP é o maior da América Latina, então temos uma demanda de 

solicitações, emissões, habilitações e documentos de veículos muito grande. Hoje as 

principais atribuições do Detran é conceder a permissão para o cidadão conduzir seu 

veículo, e também fazendo toda a regularização de documentos desses veículos. Hoje 

essas são as principais atribuições do Detran. O governo do Estado de São Paulo e o 

Detran-SP, através do Movimento Paulista de Segurança do Trânsito - um programa 

criado pelo governador Geraldo Alckmin - também tem intensificado suas ações em 

educação para o trânsito. São essas ações que contribuem para um trânsito mais seguro. 

Também temos intensificado muito essas ações. 

A estrutura organizacional do Detran hoje está prevista em nossa lei. O Detran foi 

criado em 2003 como uma autarquia, então temos uma sede administrativa com 

presidente e vice-presidente; hoje estou na condição de presidente. Temos seis diretorias 

técnicas, que são órgãos de planejamento, normatização e organização. Todas essas 

diretorias têm a incumbência de coordenar todos os trabalhos em suas áreas. Temos seis 

diretorias: de habilitação, veículos, sistema, atendimento administrativo, educação para 

o trânsito e fiscalização.  

Ainda em nossa estrutura, temos 20 superintendências espalhadas por todo o 

estado. São órgãos de articulação que coordenam todas as unidades de atendimento do 

Detran. Trouxe algumas atribuições dessas superintendências; que é supervisionar as 

atividades de atendimento, dar suporte e fiscalizar as unidades de atendimento em 

relação aos processos afetos à CNH e veículos, gerir atividades administrativas e 

financeiras de Recursos Humanos, realizar o controle da qualidade de atendimento e 

executar programas de educação para o trânsito. Temos essas 20 superintendências que 

fazem programas de educação para o trânsito. Elas fazem todos esses trabalhos no 

estado de São Paulo. 

Aqui eu trouxe para vocês também, para saberem quais são as superintendências. 

Todas elas foram organizadas e têm números de cidades responsáveis por sua 

organização. Temos as 20 superintendências - a de Araçatuba são 42 cidades; Baixada 

Santista são dez cidades; Barretos são 20 cidades; Bauru são 39 cidades; Campinas I são 
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54 cidades, a maior superintendência; Campinas II são 36 cidades; a superintendência 

da capital tem seis unidades de atendimento; Franca são 23 cidades; Marília são 50 

cidades; Presidente Prudente são 54 cidades; região central são 26 cidades; Registro são 

18 cidades; Ribeirão Preto são 24 cidades; região metropolitana de São Paulo são 34 

cidades; São José do Rio Preto I são 46 cidades; São José do Rio Preto II são 50 

cidades; Sorocaba I são 31 cidades; Sorocaba II são 31 cidades; Sorocaba III são 16 

cidades; e Vale do Paraíba são 39 cidades. Todas essas cidades são coordenadas por 

alguma superintendência. 

Em cada unidade de atendimento do Detran temos também um diretor responsável 

por todo o trabalho. Esse diretor é responsável por todas as atividades, emissão de 

habilitação e documentos de veículos. Hoje o Detran tem uma gestão descentralizada, o 

diretor dessa unidade tem todas essas atribuições. Lembramos que em 2013 tivemos a 

publicação da Lei de Autarquia, e todos esses cargos, de acordo com a lei, são ocupados 

por funcionários de carreira. Naquele momento, como não existiam funcionários de 

carreira do Detran, foram criados alguns cargos temporários, ocupados por alguns 

servidores. Algumas unidades hoje, como não tivemos todos os cargos - foram criados 

apenas 326, alguns diretores respondem por duas ou três unidades de atendimento. Mas 

são responsáveis por todo o trabalho realizado nessa unidade do Detran. 

Desde 2011 o Detran vem passando por um processo de modernização de todas 

essas unidades, com um modelo de atendimento diferente, com foco no cidadão, para 

que possamos ter um atendimento rápido, eficaz e eficiente em todas essas unidades. 

Então hoje nossa estrutura conta com 336 unidades - dessas, 179 já operam nesse novo 

padrão, e dessas, 51 são parceiras do Poupatempo. São unidades do Detran que 

funcionam dentro das unidades do Poupatempo. Temos 309 sessões de trânsito - dessas, 

189 já são modernizadas; sete postos avançados do Detran, e 20 avançados dentro do 

Poupatempo. Temos 672 unidades do Detran em todo o estado de São Paulo, e ele está 

em 645 cidades do estado.  

Também trouxe para vocês as diretrizes desse novo modelo de atendimento dessas 

unidades já modernizadas. Como eu falei para vocês, o foco é no cidadão e com uma 

nova relação com a sociedade, para que ela possa ter acesso a todos os serviços do 

Detran. A prestação de serviço público com rapidez, eficiência e qualidade, a 

modernização e informatização dos processos é para cada vez mais desburocratizarmos 

todos os procedimentos para que possa ficar mais fácil para o cidadão. O último que 

mudamos foi em relação a quando o cidadão solicita sua segunda via da habilitação. 
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Antes ele tinha que levar vários documentos, xerox do RG, do CPF, do comprovante de 

residência; agora com a biometria que já fez quando foi tirar sua primeira habilitação, 

não precisa mais levar nenhum documento para solicitar sua segunda via. É isso que 

procuramos em todos os procedimentos.  

O oferecimento de serviços pela internet, essa também é uma de nossas 

prioridades. Em 2011 o Detran tinha três serviços eletrônicos, e hoje já temos 26. 

Usando esse mesmo exemplo da segunda via, se o cidadão hoje perde sua habilitação, 

pode solicitar outra pelo aplicativo do Detran. Todos esses serviços servem para facilitar 

o trabalho. O cumprimento do Art. 5, o atendimento sem privilégios - hoje nesse 

modelo o cidadão chega na unidade do Detran com o atendimento agendado, então 

ninguém tem nenhum tipo de privilégio, porque esse atendimento é feito de forma 

rápida e eficaz. Qualidade na prestação de serviços, informações e orientações também 

são coisas que trabalhamos muito. Que o cidadão possa ter informações dos serviços 

prestados do Detran. 

Temos o portal detran.sp.gov.br, que tem todas essas informações, e também 

vários manuais que dão todo o passo a passo dos procedimentos. Ambientes dignos, 

comunicação visual facilitadora e mobilidade adequada para os cidadãos, então também 

tem mobiliário novo para que o cidadão possa ter todo esse conforto. Funcionários 

capacitados e uniformizados, e monitoramento da qualidade por meio de indicadores e 

pesquisa de satisfação. Tem uma pesquisa, é feito um acompanhamento e essas 

unidades têm prazo para cumprir. Esses prazos têm que ser obedecidos, a habilitação 

deve ser entregue no prazo de dois, três dias - dependendo da unidade é feito todo esse 

acompanhamento para que o cidadão tenha esse serviço de qualidade.  

Como falei para vocês, temos nosso portal que hoje já tem 10,8 milhões de 

usuários cadastrados. Quem tem o cadastro no portal também tem vários benefícios. O 

Detran encaminha várias mensagens para o cidadão, quando por exemplo, está perto 

dele renovar sua habilitação ou do seu licenciamento vencido, para que o cidadão se 

lembre de fazer a regularização dos seus documentos. Tem vários benefícios, além das 

informações que têm no portal.  

Por último, tivemos uma notícia de que o Detran já foi o órgão mais acionado pelo 

SIC - Sistema Integrado de Informações ao Cidadão, canal pelo qual o cidadão aciona o 

Estado quando não tem seu problema resolvido. O Detran saiu desse ranking, o cidadão 

hoje consegue ter sua demanda atendida através do portal. Semana passada inclusive 

teve um evento no Palácio, com ouvidores e corregedores de todo o estado, que tratam 
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desses assuntos. O Detran foi citado dessa forma, hoje o cidadão tem seu problema 

atendido.  

Como falei para vocês, também temos uma nova relação com o cidadão. Esses são 

nossos canais de comunicação, onde todas as demandas encaminhadas pelo cidadão são 

respondidas. O Disk Detran tem uma demanda de cem mil solicitações por mês; o Fale 

Com o Detran, 15 mil; a Ouvidoria, 1300; e o SIC, como falei, 50 solicitações. Dentre 

esses canais a Ouvidoria é muito importante - o Detran recebe muitas denúncias através 

dela, e todas são apuradas. Já tivemos resultados positivos com essas denúncias através 

da Ouvidoria, é um canal à disposição de qualquer cidadão para entrar em contato com 

o Detran.  

Aqui eu trouxe também os 26 serviços eletrônicos para vocês visualizarem. Como 

eu falei, são vários relacionados a habilitação, segunda vida da CNH, que pode ser 

solicitada pelo portal, pelo aplicativo, a consulta de pontos, a consulta de suas aulas 

práticas ou teóricas, porque hoje todo processo de habilitação está de forma eletrônica. 

O cidadão pode fazer todo esse acompanhamento, tem todos esses serviços, tanto de 

habilitação quanto de veículos, você pode solicitar sua segunda via de multas. A 

indicação de condutor, quando o cidadão recebe uma multa do Detran, ela pode ser feita 

no portal - o cidadão não precisa mais ir nos Correios para encaminhar aquela 

correspondência. Faz tudo pelo portal. Todos esses serviços facilitam para o cidadão. 

Temos também o canal de comunicação pelo Facebook, com todas essas 

orientações, e também respondendo as solicitações que os cidadãos encaminham. 

Temos uma demanda mensal de 750 atendimentos. Como falei para vocês, também 

temos as sugestões e avaliações em todas nossas unidades modernizadas. Temos 

também dois programas de segurança do trânsito, criados pelo governador Geraldo 

Alckmin - o Direção Segura, criado em 2013, um programa coordenado pelo Detran em 

parceria com a Polícia Militar, Civil e Técnico Científica, para fiscalizar os motoristas 

que desrespeitam a Lei Seca. Desde 2013 já foram feitas 134 mil testes de bafômetro e 

13 mil autuações. E também o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, criado em 

2015 com objetivo de diminuir os acidentes e mortes no trânsito, com parceria das 

prefeituras, sociedade civil e da iniciativa privada.  

No início desse ano o Detran transferiu uma verba de cem milhões de reais de 

multas, para o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. A ferramenta Infosiga fez 

todo um levantamento nas cidades com mais acidentes e mortes no trânsito, cidades 

com mais de 80 mil habitantes. A prefeitura disponibiliza todo um projeto para o 
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Detran, para que possamos diminuir esses acidentes. A prefeitura vai informar o que 

precisa ser feito com todos aqueles dados, de onde aconteceu aqueles acidentes e o que 

ela precisa fazer - uma passarela, um radar, e esses recursos serão disponibilizados. Já 

foi assinado no início do ano um protocolo de intenções com 52 municípios. No final do 

ano passado foram assinados 11 municípios, e esses convênios já estão todos em 

tramitação para que possamos combater esses acidentes de trânsito.  

Temos também um trabalho muito grande em educação para o trânsito. Temos 

três projetos feitos com as prefeituras, que não têm nenhum ônus com eles. Tem a 

educação do Clube do Bem-Te-Vi, e precisam apenas manifestar seu interesse e assinar 

um convênio com o Detran. A Polícia Militar vai nas escolas municipais para fazer 

palestras para crianças e adolescentes até 14 anos, para que possam ser multiplicadores 

dessa mensagem. Temos também o Criança Segura e o Educação Viária É Vital. São 

três Programas de Educação de Trânsito que estão à disposição de todas as prefeituras, 

para que possamos fazer essas ações em conjunto. 

Na estrutura do Detran também temos o Observatório Paulista de Trânsito, criado 

em 2013. O trabalho dele também é nesse sentido, para que possamos ter números para 

combater esses acidentes. Ele processa, analisa e dissemina informações sobre 

acidentes. Também temos um convênio com o Corpo de Bombeiros, que ajuda nesses 

números. Que o Detran e o governo do Estado possam ser efetivos em suas ações de 

acidentes para o trânsito. Temos a Escola Pública de Trânsito, que faz um trabalho 

muito importante de cursos, tanto internos, quanto externos com nossos parceiros e 

atores do processo de habilitação - as autoescolas, médicos e psicólogos. Exemplo disso 

é um convênio que temos entre Detran, Ronda e o Sindicato das Autoescolas. 

A Ronda disponibiliza cursos gratuitos em todo o estado para os instrutores de 

trânsito da categoria A, de moto, para que possam ter qualificação e dar um atendimento 

de qualidade ao cidadão, quando ele procurar tirar sua habilitação na categoria de moto. 

Também tem vários manuais feitos, um dos examinadores de trânsito, do cidadão - que 

tem todas as informações do processo de habilitação para que o cidadão, quando for 

tirar sua primeira habilitação, possa ter todas essas informações do que vai reprova-lo na 

prova. Para que ele possa ter toda essa orientação. A Escola Pública faz todo esse 

trabalho. Também implantamos no Detran-SP um código de ética criado para todos os 

servidores e também para parceiros, que prestam esses serviços em todos os processos 

do Detran.  
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Pregamos esses princípios; afirmação da dignidade humana e respeito às pessoas, 

honestidade e integridade, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e 

profissionalismo; todo esse trabalho que já foi desenvolvido com nossas unidades 

modernizadas. Temos uma aprovação de 96% dos cidadãos - já foram feitas mais de 

sete milhões e meio de avaliações em 2016. Tivemos ampliação da capacidade de 

atendimento e do horário de funcionamento, infraestrutura moderna com mobiliários e 

equipamentos novos, com acessibilidade. Como falei, temos a possibilidade de 

agendamento, atendimento por meio de senha, pagamento de taxas com cartão de 

crédito - o cidadão vai na unidade e se precisar pagar alguma taxa, não precisa sair da 

unidade, já resolve ali - e computadores de acesso gratuitos para serviços eletrônicos. 

Temos nessas unidades, computadores à disposição para o cidadão utilizar os serviços.  

Um grande avanço que tivemos nessas unidades modernizadas foi a prova teórica 

eletrônica, a primeira prova do processo de habilitação. Hoje nessas unidades 

modernizadas essa prova é feita em computadores - o cidadão chega na unidade, faz a 

prova e ao final já tem um resultado se foi aprovado ou reprovado. Antes essa prova era 

feita de forma manual e o resultado saia quatro, cinco dias depois, e deixava o processo 

com certa fragilidade. Então todas essas provas hoje têm essa segurança, e todas as 

unidades modernizadas já fazem 97% dos testes do Detran. Em 2016 tivemos esses 

números.  

Com relação a qualidade e modernização, criamos em outubro de 2014 o Sistema 

Integrado de Multas. Hoje o processo de suspensão e habilitação do Detran é totalmente 

eletrônico. O cidadão, se recebe uma notificação de que sua habilitação foi suspensa, ele 

pode interpor essa defesa pelo portal, tanto do processo de suspensão e cassação. Esses 

processos são totalmente eletrônicos. Tivemos a implantação do piloto da prova prática 

monitorada, a segunda prova do processo de habilitação que está sendo feita em São 

Bernardo do Campo.  

Toda prova é monitorada através de câmeras, é um projeto piloto que 

implantamos, estamos esperando ver resultados, e como ampliar para todo o estado. O 

monitoramento dessa prova vai dar uma segurança para todo o processo de habilitação. 

A implantação da biometria nas etapas do processo de primeira habilitação - todas as 

aulas teóricas e práticas são através de biometria. O cidadão e o instrutor que ministra a 

aula tem que colocar seu dedo ali, para que possamos dar segurança. 

Também temos novos projetos que estamos ampliando para dar mais segurança ao 

processo - é a biometria com dedo vivo, que já está sendo desenvolvida. Ainda vamos 
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implantar esse ano, para que possamos coibir o que encontramos em várias fiscalizações 

que vocês já devem ter tido conhecimento, que é o dedo de silicone. Com essa biometria 

de dedo vivo vamos impedir que essa fraude aconteça. A portaria da aula e prova prática 

monitorada. Estamos com estudos para uma portaria que toda aula prática do processo 

de habilitação seja monitorada. As maiores infrações recorrentes quando fiscalizamos 

uma autoescola é que chegamos nela, e a aula não está sendo ministrada. O instrutor de 

trânsito e o aluno colocam o dedo para abrir aula, e ela não acontece. Isso consideramos 

uma infração muito grave, e temos atuado muito. Com o monitoramento dessas aulas 

práticas vamos coibir toda essa fraude. 

São vários projetos que aconteceram. Trouxe para vocês alguns exemplos de 

unidades que modernizamos - como era antes, e como é hoje. Temos a unidade de São 

José do Rio Preto, como era antes, e como é hoje. Todas as unidades modernizadas hoje 

têm esse padrão de atendimento. Guaratinguetá também já foi modernizada, Itajobi - 

você percebe que teve uma melhoria muito grande em todas as unidades com esse 

padrão de atendimento, Arthur Nogueira, Presidente Venceslau e várias outras. Já temos 

179 unidades modernizadas.  

Era isso que eu queria apresentar para vocês. Queria mais uma vez deixar à 

disposição, e também convidar todos os deputados que desejarem para visitar a estrutura 

do Detran, e saber como os procedimentos são conduzidos nessa unidade, para que 

possamos ajudar vocês no que precisarem nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agradeço a explanação do 

presidente Maxwell, e acredito que nesse primeiro momento, de fato, a ideia da sua 

vinda acordada por todos os deputados era para que pudéssemos compreender o 

organograma do Detran - acho que todos já tinham noção, mas o tamanho e dimensão 

do Detran. Portanto, agradeço sua presença aqui, acho que foi bem explicativa. Pediria 

que pudéssemos ter essa documentação, já ficou combinada a ficar à disposição dos 

deputados?  

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vão deixar hoje ainda, 

portanto todos os deputados terão acesso a essa mesma documentação que ele 

apresentou. No mais então, eu... 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Olim. 

Antes queria fazer o registro do deputado André do Prado, que esteve aqui também, e 

irá voltar. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Só queria parabenizar a explanação do nosso 

presidente Maxwell, foi bom porque vimos como o Detran expandiu. Fico feliz e muito 

contente em saber que hoje as pessoas chegam lá e são atendidas rapidamente. Queria 

também cumprimentar o Raul pelo trabalho que está sendo feito pelo Detran. Estou à 

disposição desse gabinete e todos os deputados.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Muito obrigado. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Marco 

Vinholi.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Primeiro para agradecer ao Maxwell e ao 

Raul, que estiveram aqui em outra oportunidade e voltaram hoje. Existe uma grande 

necessidade e observação dessa Casa e da população paulista em torno do Detran-SP. O 

compromisso dessa CPI é principalmente em melhorar a transparência e os serviços do 

Detran do estado de São Paulo, órgão fundamental que atende a população paulista de 

forma geral no estado. 

Queria cumprimentar. Vi uma série de iniciativas para o avanço nessa 

transparência, e dizer da preocupação que todos nós temos. Constantemente vemos 

denúncias em torno da fraude em emissão de carteiras, de pontos que somem de 

carteiras também, da indústria da multa, de autoescolas que forjam as provas, de pátios 
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que são objetos de outra CPI aqui da Casa. Enfim, uma série de denúncias que 

acontecem não na gestão de vocês, mas ao longo de toda a história do Detran - e digo 

mais, não só do Detran paulista, mas a nível de Brasil. Vemos na Assembleia 

Legislativa do Rio Grande também uma Comissão nesse sentido, e em outros estados, 

como Rio de Janeiro, os parlamentares também estão debruçados em torno dos Detrans. 

Mas digo a vocês que vi a apresentação com bons olhos, no sentido de maior 

transparência e poder coibir esse tipo de prática; poder avançar com o serviço do Detran 

de forma moderna, e cada vez mais transparente. Assim é o governo do Geraldo 

Alckmin e assim tem que ser nossa gestão do Detran. Eu queria que vocês explanassem 

um pouco de quais são os avanços dessa mudança de secretaria para a de Planejamento. 

Eu já vi alguns, mas talvez vocês podem nos municiar com números. Temos mais 

atendimento e agilidade? O que conseguimos avançar ao longo desses últimos anos? Sei 

que o trabalho é muito grande avançando nesses sistemas e num formato novo para o 

Detran. 

Estou com o organograma do Detran aqui, e me parece que tem uma auditoria 

interna em que vocês têm colaborado com uma série de operações que o próprio 

Ministério Público tem feito em torno do Detran. Vi aquela Operação Delta Fake, de 

Bebedouro, que teve colaboração importante do Detran para que tivesse funcionamento. 

Que possam nos municiar de que forma tem funcionado isso. Só um minutinho, 

Massafera.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.   

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Edmir. 

Só com anuência do relator... 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só vou finalizar e já passo.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só um minutinho. Acho que pode até me 

mandar por escrito as respostas. Queria fazer uma ponderação do que vi da 

apresentação. E de forma importante, que possa nos passar depois essa questão da forma 
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prática e da implementação da biometria. Achei iniciativas formidáveis para coibirmos 

esse tipo de prática que temos tido denúncias ao longo dos últimos anos.   

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, com anuência do 

Edmir Chedid, deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu gostaria de fazer uma proposta. 

Acho que o Maxwell trouxe para nós a informação de como funciona o Detran, e ele 

está sempre nos colocando à disposição - já veio uma vez - de voltar, para levantarmos 

essa sessão, para entrar na da tarde, para votarmos os requerimentos e aí sim 

formularmos, a partir de quando voltar do recesso, os questionamentos, e ele se colocar 

à disposição para voltar. Hoje conseguimos entender um pouco a sistemática e o 

organograma do Detran, então acho que se tiver anuência de todos os membros 

poderíamos fazer essa proposta de encerrar, e voltar assim que terminar o recesso. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Zico 

Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu queria concordar com a proposta do 

Carlão Pignatari, pelo princípio de que nós estávamos batendo cabeça sem saber como 

funcionava o Detran. Hoje temos uma noção mais ou menos de como ele é. Eu queria 

aprofundar cada item desses, porque a intenção, a lógica é o que o Vinholi falou. Parece 

que é tudo lindo, mas quando saímos na rua vemos outra história. O que estou 

concordando é porque daí temos um tempo para fazer um estudo. O presidente sempre 

esteve à disposição, está há três meses, mas já trabalhou muito tempo e sabe como 

funciona aquilo tudo. Voltamos com mais informações sobre aquilo que queremos.  
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Da minha parte, de 

acordo também. Até agradeço ao presidente por já ter vindo duas vezes.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Edmir 

Chedid.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para cumprimentar o presidente Maxwell e o 

Raul, toda a equipe que está aqui, e parabenizar pela apresentação. Que sirva de 

exemplo para todos que vêm aqui na Assembleia fazer apresentações - que seja clara, 

rápida e transparente, já deixando cópia e demonstra. Estava comentando aqui com o 

deputado Olim, que são pessoas novas. Estamos cansados de secretários que vêm e 

ficam enrolando. Você tem futuro, Maxwell. Se tudo correr bem, vai longe. Porque é 

assim que queremos ver. É claro que faz parte de todos nós irmos lá pesquisar, verificar, 

mas cumprimento-o por sua disposição de vir aqui a qualquer dia, momento, hora.  

O deputado Carlão já foi líder do PSDB e quantas vezes teve que discutir com 

secretários que passaram pela pasta, com desculpa de dificuldade em vir para a 

Assembleia, preocupação...  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Medo... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É, às vezes para sermos recebidos por 

determinados secretários, eles têm medo de receber os deputados. Levamos a demanda 

do povo, e não pessoal. Parabenizo vocês e o presidente da Comissão. E dizer que 

concordo com tudo que tem sido dito.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Roberto 

Massafera. 
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O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Cumprimentar os membros dessa 

Comissão, o presidente e todos os colegas. Cumprimentar o presidente Maxwell, que 

veio aqui exatamente cumprir sua função, e que nos deu esse espelho da organização do 

Detran, uma coisa extremamente complexa se formos considerar. Sua presença foi 

muito elucidativa com esse organograma. Nossa CPI tem uma finalidade bem 

específica, que é analisarmos suposta máfia na apresentação de cartas. Mas pela 

apresentação dele, já descobrimos até os setores onde depois vamos nos aprofundar. 

Muito obrigado. 

Queria que você pensasse num assunto que passa pela minha cabeça. Temos hoje 

um grande número de acidentes de motos, com mutilações e mortes no Brasil todo, com 

São Paulo liderando. Uma das maiores despesas de nossa seguridade tem sido acidentes 

de motos. Uma ideia, como exemplo. Na Alemanha, primeiro você tira carteira de 

motorista, de carro, para depois tirar de moto. Se isso é uma coisa viável ou não no 

Brasil, porque vemos muitos jovens de 16, 18 anos se matando irresponsavelmente. 

Aquele que não morre, gera uma despesa muito grande para o Estado. Se essa sugestão 

funcionária ou não. Obrigado. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Carlão 

Pignatari.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Só para, primeiro cumprimentar os 

membros, que não tive oportunidade ainda por não ser membro dessa CPI - suplente é 

igual vice, só o pai do Caio vai ter futuro como vice, que vai ser governador. 

Cumprimentar o Raul, o Maxwell, e deixar a colocação. Podendo analisar cada um dos 

setores, começamos a ter mais... O deputado Zé Zico falou isso na reunião passada, ele 

não sabia onde era e o que cada um fazia no próprio órgão, então acho que isso foi de 

extrema importância. Vamos para a Comissão de Finanças agora, e vemos o que 

podemos fazer. É duas horas a outra reunião? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Às 14 horas.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Não é possível antecipar né? 



16 
 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vou fazer o seguinte. Temos 

uma previsão regimental de que, em reunião, havendo quórum, podemos adiantar uma 

outra reunião, portanto é possível regimentalmente, se todos concordarem, puxarmos 

para agora. Deputado Zico, Edmir, Olim, fazemos excepcionalmente hoje... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Libera o presidente e daqui cinco 

minutos começa... 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Já convocamos agora mesmo 

uma reunião para aprovar os requerimentos, liberando a do período da tarde, se houver 

concordância dos demais deputados.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Presidente, só para cumprimentar e 

agradecer a presença do presidente do Detran. Era isso que queríamos. Agora vamos ter 

o material na mão. Não sei se tem cópia para todo mundo... 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vai ter cópia para todos os 

deputados, já está aqui na secretaria.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Porque aí junto com a assessoria temos um 

tempo para estudar e ver o que interessa para todos nós, de toda essa organização do 

Detran.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Então até para fazer 

minhas considerações finais, e agradecendo muito a presença do presidente do Detran, 

Maxwell Vieira. Como já foi falado, ele que já havia vindo em outra reunião nossa, 

sempre se colocou à disposição e reorganizou a agenda para estar aqui também. 

Agradecer ele e o Raul em nome de todos os outros funcionários do Detran. Sem 

dúvidas percebemos a intenção do Detran em dar transparência de todos os seus atos, a 

demonstração clara disso é que algumas atividades inclusive ocorrem ao vivo, para que 

todos possam acompanhar. 

Como falamos, o Detran é um departamento muito importante, um órgão 

fundamental para o estado, que tem muitos serviços. Portanto, é claro, você acaba 
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lidando com muitas pessoas. Isso acaba muitas vezes mudando o foco e não por 

ingerência do Detran. Muito obrigado presidente Maxwell, por sua presença. Com 

anuência dos demais deputados, vou liberar para que o senhor possa retornar às suas 

atividades. Lembrando, como já foi falado, que se eventualmente essa Comissão 

entender que seja necessário convidarmos novamente o presidente, assim será feito. Ele 

já se colocou à disposição para isso. 

Apenas colocando para que se eventualmente você puder, por escrito mesmo, 

mandar para essa Comissão tanto os questionamentos feitos pelo deputado e relator 

Marco Vinholi, como pelo deputado Massafera, seria importante - com relação às motos 

e a diferença do Detran antes e depois. No mais, muito obrigado. Dessa maneira 

liberamos o presidente para voltar às suas atividades. Nossos convidados estão... 

 

O SR. - Faça, Excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu posso fazer a leitura dos 

requerimentos.  

 

O SR. - Só a reunião, Excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Sim, vou convocar a reunião. 

É só porque o deputado Marco Vinholi vai estar comigo para quem tiver dúvida de 

quais são os requerimentos feitos, para que possam se preparar para votar da maneira 

como lhes convêm. Portanto, convoco Vs. Exas. para uma reunião cinco minutos após o 

encerramento dessa reunião, para apreciarmos os requerimentos previstos para às 14 

horas. São 11 requerimentos protocolados pelos deputados Edmir Chedid, José Zico 

Prado e Milton Vieira.  

Agradeço a presença de todos os deputados aqui presentes, e mais uma vez à 

presença do presidente do Detran, Maxwell Vieira. Não havendo mais nada a tratar, está 

encerrada a presente reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Detran. 

 

* * * 


